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أقرأ من . وأنا 45الى  39عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا االصحاح االول وااليات   السالم عليكم.
 كتاب الحياة الترجمة التفسيرية. وإليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح: 

َذا. َفَدَخَلْت َوِفي ِتْلَك اأَليَّاِم، َقاَمْت َمْرَيُم َوَذَهَبْت ُمْسِرَعًة ِإَلى اْلِجَباِل، َقاِصَدًة ِإَلى َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِن َيُهو 
ِليَصاَباَت. َوَلمَّا َسِمَعْت َأِليَصاَباُت َسالَم َمْرَيَم، َقَفَز اْلَجِنيُن َداِخَل َبْطِنَها.  َبْيَت َزَكِريَّا َوَسلََّمْت َعَلى أَ 

وِح اْلُقُدِس َوَهَتَفْت ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئَلٍة: ُمَباَرَكٌة َأْنِت َبْيَن النَِّساِء  َوُمَباَرَكٌة  َواْمَتأَلْت َأِليَصاَباُت ِمَن الرُّ
َفِإنَُّه َما ِإْن َوَقَع َصْوُت َسالِمِك ِفي ُأُذَنيَّ َحتَّى   َفِمْن َأْيَن ِلي َهَذا، َأْن َتْأِتَي ِإَليَّ ُأمُّ َربِِّي؟ َثَمَرُة َبْطِنِك؛

 .  َقَفَز اْلَجِنيُن اْبِتَهاجًا ِفي َبْطِني؛ َفُطوَبى ِللَِّتي آَمَنْت َأنَُّه َسَيِتمُّ َما ِقيَل َلَها ِمْن ِقَبِل الرَّبِِّ

 مة للا هذه كل

دخل هيكل  كاهن إسمه زكريا كان   الى للا أرسَل اْلَمالُك ِجْبَراِئيلُ في بداية هذا االصحاح نقرأ أن 
ا َرآهُ َواِقفًا َعْن َيِميِن َمْذَبِح اْلَبُخورِ وَ   .يحرق البخورلالرب  فقال   .اْضَطَرَب َوَوَقَع َعَلْيِه َخْوفٌ  َزَكِريَّا، َلمَّ

 .َتَخْف َيا َزَكِريَّا أَلنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت َواْمَرَأُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبنًا َوُتَسمِّيِه ُيوَحنَّااَل : له المالك
اِدِس أْرسلَ  شهرهاَوِفي  .  َوَبْعَد ِتْلَك اأَليَّاِم َحِبَلْت َأِليَصاَباُت اْمَرَأُتُه َوَأْخَفْت َنْفَسَها َخْمَسَة َأْشُهرٍ  للا  السَّ

ِإَلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ِلَرُجٍل اْسُمُه ُيوُسُف واْسُم   ِإَلى َمِديَنٍة ِباْلَجِليِل اْسُمَها النَّاِصَرةُ ِجْبَراِئيُل اْلَماَلُك 
ُم َعَلْيَها، الرَّبُّ َمَعِك، ُمَباَرَكٌة َأْنِت َبْيَن  َسالٌم لك َأيَُّتَها اْلُمْنعَ  :اْلَعْذَراِء َمْرَيُم. َفَدَخَل اْلَمالُك َوَقاَل َلَها

 َساَءَلْت َنْفَسَها َما َعَسى َأْن َتُكوَن هِذِه التَِّحيَُّة.  فَ اْضَطَرَبْت ِلَكالِم اْلَمالِك طبعا مريم النَِّساِء. 

: ال َتَخاِفي َيا َمْرَيُم، َفِإنَِّك َقْد ِنْلِت ِنْعَمًة ِعْنَد للِا. َوها َأْنِت َسَتْحَبِليَن  َقاَل َلَهاطمأنها بحالوة وَ  اْلَمالكُ و 
يَنُه َيُسوَع. ِإنَُّه َيُكوُن َعِظيمًا َواْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى.  َقاَلْت َمْرَيُم ِلْلَمالِك: َكْيَف َيْحُدُث فَوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسمِّ

 روحالب للا  وجواب المالك يشهد أن يسوع هو بالحق مولود من  ْسُت أَْعِرُف َرُجاًل؟ َهَذا َوَأَنا لَ 
وُس اْلَمْوُلودُ  القدوس. وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك َوُقْدَرُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِِّلِك ِلذِلَك َأْيضًا َفاْلُقدُّ  ِمْنِك  َفَأَجاَبَها: الرُّ

َها ِهَي َنِسيَبُتِك َأِليَصاَباُت َأْيضًا َقْد َحِبَلْت ِباْبٍن ِفي  جبرائيل لمريم: قال المالك و ُيْدَعى اْبَن للِا.  
اِدُس ِلِتْلَك الَِّتي َكاَنْت ُتْدَعى َعاِقراً  ْهُر السَّ َمِة َوَهَذا ُهَو الشَّ  .ِسنَِّها اْلُمَتَقدِِّ
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ِلَيُكْن ِلي َكَما   ،َفَقاَلْت َمْرَيُم: َها َأَنا َأَمُة الرَّبِِّ َفَلْيَس َلَدى للِا َوْعٌد َيْسَتِحيُل َعَلْيِه ِإْتَماُمُه. وأضاف: 
يسوع  هو الذي أعطى إسم  المالك هي أن هنا أول مالحظة  .َتُقوُل. ُثمَّ اْنَصَرَف اْلَمالُك ِمْن ِعْنِدَها

مستعمل  وإسم يسوع معناه للا مخلص. وهذا االسم المبارك  .الروح القدسوأنه مولود من للا ب 
أن   به يج ب آخر   مسإ ناالن للا لم يعط  بلغات مختلفة ويكرز ِبِه َبْيَن اأُلَمِم وُيوِمَن ِبِه ِفي اْلَعاَلمِ 

كل المؤمنين القديسين في    أظهر كل غنى نعمة للا لمريم التي على ُرْتَبةِ  خبرهذا الو . نخلص 
. ِلَيُكْن ِلي َكَما َتُقوُل.قالت: طاعتها له  و  العهد القديم أظهرت إيمانها في الرب    َها َأَنا َأَمُة الرَّبِِّ

بأنبيائه القديسين  أعطاه أعلنه منذ بداية الخليقة وقطعه إلبراهيم و في تلك األيام حقق للا وعده الذي 
يُِّد َنْفُسُه آَيًة: َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل إشعياء: بالنبي و  .  َوَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيلَ َوَلِكْن ُيْعِطيُكُم السَّ

َياَسُة َعَلى َكِتِفِه َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا ُمِشيرًا ِإلَ وتنبِّأ أيضا:   هًا أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبنًا َوَتُكوُن الرِِّ
اَلمِ َقِديرًا َأبًا َأَبِديًِّا َرِئيَس  في الكتاب المقدس على المسيح، كما كتبه لنا   نبوِّات كثيرة وهناك .السَّ

وكم فتش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالص! فهم تنبأوا عن نعمة للا التي  الرسول بطرس: 
واجتهدوا لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي    كان قد أعدها لكم أنتم

 .  ما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجادكان عامال فيهم عندما شهد لهم مسبقا ب 

. وبالنسبة  َيْشَهُد َجِميُع اأَلْنِبَياِء َأنَّ ُكلَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َيَناُل ِباْسِمِه ُغْفَراَن اْلَخَطاَيا نعم، للرب يسوع
مالخي في القرن الخامس متنبأ عنه أنه يسبق المسيح. للا قال بالنبي أيضا ليوحنا المعمدان فكان 

أيضا كانت بطريقة إلهية. يوحنا هذا  ةوالد .قبل المسيح: َهَئَنَذا ُأْرِسُل َماَلِكي َفُيَهيُِّئ الطَِّريَق َأَماِمي 
يهِ يُ اْبنًا وَ  هَأِليَصاَباُت َسَتِلُد لَ  هَقْد ُسِمَعْت َواْمَرَأتُ  هَزَكِريَّا َأنَّ ِطْلَبتَ أخبر المالك جبرائيل و     ُيوَحنَّا. َسمِّ

بصبر رغما طيلة  للا هو سامع الصلوات المرفوعة ليه من قلب مخلص   .ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت : لقا
من جهة المالك.  كان يصلي كل يوم.  وزكريانا الروح القدس. ع شج ي  .َصلُّوا ِباَل اْنِقَطاعٍ . الزمان

غير  كالم   ذكري ويأمره  نبي يضغط على  من للا القدوس  م يعلمنا أبدا أن المالكلالكتاب المقدس 
يحييه بسالم  دائما  من الرب فهو يخاف والمالك من الرب معقول. بل، لما الشخص يرى مالك  

الكتاب المقدس يعلمنا من هم  و  مفرحبخبر  النه يأتي من للا القدوس : ال تخف. بقوله  هيطمئن و 
 فيصدقوا الخرافات. الناس وما هي خدمتهم. أما ين سالقدي المالئكة 



ُق ُكلَّ َكِلَمٍة َوال :حيث يقول صادق سليمان الحكيم في سفر االمثال  َيْنَتِبُه ِإَلى   عاقلاْلَغِبيُّ ُيَصدِِّ
الكتاب المقدس  .َعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوتِ لكن ُمْسَتِقيَمًة وَ   لهمَطِريق َتْظَهُر والناس تسير في  .َخَطَواِتهِ 
 .  اْلَخاَلَص  ن يَن َيِرُثو ذِلِخْدَمِة المن للا َجِميُعُهْم َأْرَواحًا َخاِدَمًة ُمْرَسَلًة هم  المالئكة  أنيعلمنا 

زمانها لتلد فولدت ابنا.  تمِّ ولما   زوجها كما أعلنه المالك جبرائيل لزكرياَحِبَلْت ف ِليَصاَباتبالنسبة ألَ 
طلب لوحا وكتب فيه: اسمه يوحنا. وانفتح فم زكريا في الحال وانطلق لسانه فتكلم مباركا زكريا و 

آخر من للا الحي القدوس. ويوحنا  نبي . ويوحنا كان آخر أنبياء للا القديسين ولم يأت بعده  للا
تي  ح اآلي مسادي الناس للتوبة وااليمان بالفكان ين  ،الطريق للمسيحليهيئ ظهر حسب إرادة الرب 

أليصابات كانت امرأة كبيره في   من بعده. وكان يعمدهم في نهر األردن. لهذا سمي المعمدان.
للا هو  ا حامل بقوة للا ونعمته.  ت ين صار ت عاقر. ومريم كانت فتاة وعذراء. واالثنكانت السن و 

 . َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى للاِ نع المستحيل النه إله المستحيل. كما قال المالك: اص

الملك  أرسل يسوع المسيح فهو  .َيْسَتِحيُل َعَلى الرَّبِِّ   ال شيء. ما يبدأه   بالتمامدائما يكمله لرب ا
اليه الرسول  أشارهذا ما . ليصلح حياتنا ويغيرها الى ما يرضى به للا اآلب المنتصر الى االبد

وإننا نعلم أن للا يجعل جميع األمور تعمل معا ألجل الخير  بولس في رسالته الى روما يقول: 
ألن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم أيضا ليكونوا مشابهين صورة  ،لمحبيه المدعوين بحسب قصده

ْهِر الرَّبُّ َخاِلُق َأْطَراِف اأَلْرِض اَل َيِكلُّ  ِإَلُه المجد للرب ابنه ليكون هو البكر بين إخوة كثيرين.  الدَّ
ًة. ، َلْيَس َعْن َفْهِمِه َفْحٌص  ،َواَل َيْعَيا    ُيْعِطي اْلُمْعِيَي ُقْدَرًة َوِلَعِديِم اْلُقوَِّة ُيَكثُِّر ِشدَّ

وال شيء أوقفها. خبر  َوَذَهَبْت ُمْسِرَعًة ِإَلى اْلِجَباِل  جبرائيل كلمة المالك  ب متشجعة   َقاَمْت ومريم 
والفرح غير  المالك يرنِّ في قلبها وأفكارها في أليصابات وهي مسرعة لمشاركة خبر للا معها. 

َقَفَز اْلَجِنيُن   هاَسالمَ َسِمَعْت  َأِليَصاَباتَ  َلمَّاوفرح مريم كان عظيما حتى أن المتشارك يبقى ناقص. 
وِح اْلُقُدِس َوَهَتَفْت ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئَلٍة: ُمَباَرَكٌة َأْنِت َبْيَن ا في لنَِّساِء َبْطِنَها َواْمَتأَلْت َأِليَصاَباُت ِمَن الرُّ

ُه َما ِإْن َوَقَع َصْوُت َسالِمِك ِفي  َفِإنَّ  َوُمَباَرَكٌة َثَمَرُة َبْطِنِك؛ َفِمْن َأْيَن ِلي َهَذا، َأْن َتْأِتَي ِإَليَّ ُأمُّ َربِِّي؟
.ُأُذَنيَّ َحتَّى َقَفَز اْلَجِنيُن اْبِتَهاجًا ِفي َبْطِني؛ َفُطوَبى ِللَِّتي آَمَنْت َأنَُّه َسَيِتمُّ َما ِقيَل َلَها ِمْن    ِقَبِل الرَّبِِّ

 . ليصاباتوهذا زاد في فرح أ قفزاْلَجِنيُن و َساَلَم َمْرَيَم  سمعت  َأِليَصاَباُت غير 



النه حيث  من الروح القدس كل هذا . وحدث  يوحنا جنين في بطن أمه عرف صوت أمِّ ربنا يسوع
 .  والمحبةوالحرية  يكون الروح هناك يكون السالم والفرح والضمان

ِ ُمَخلِِِّصيَقاَلْت: ُتَعظُِّم َنْفِسي الرَّبَّ َوَتْبَتِهُج ُروِحي و ومريم اعتبرت نفسها خادمة الرب.  . ونشيد  ِباَّللَّ
فبقيت مريم مع  . وأصبح من أعظم ترانيم الكنيسة   في هذا االصحاحبأكمله مريم الرائع هو مكتوب 

يوحنا. وكانت مريم خادمة للا الذي أرسل مالكه بخبر    تأليصابات نسيبتها تخدمها حتى ولد
. ونرى مالك الرب أوال مع زكريا ثم مع مريم وأيضا  عظيم يعمِّ كل الشعب أنها ستحمل إبن العلي 

ُرُكْم ِبَفَرٍح  :  . قال لهم رعاة بعد والدة يسوع وكذلك مع  مع يوسف خطيب مريم؛  اَل َتَخاُفوا. َفَها َأَنا ُأَبشِّ
ْعبِ َعِظيٍم يَ  . ،ُكوُن ِلَجِميِع الشَّ   َأنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ

.  في بطنها ضع كلمته جعلت الرب ي  لكلمة للامن طاعتها  ،مريم وكل هذا كان من للا اآلب. و 
شهد له يوحنا فهتف قائال: هذا هو  كان عند للا ومع للا منذ البدء.المسيح وهو كلمة للا االزلي و 

عند مجيئه  . والمسيح نفسه قال الذي قلت عنه: إن اآلتي بعدي متقدم علي ألنه كان قبل أن أوجد
رب يسوع هو  وال لكنك أعددت لي جسدا بشريا. ، إلى هذه األرض: إن الذبائح والتقدمات ما أردتها

يعطينا و الضال الخاطئ ص االنسان خلِّ ي لغير مخلوق ظهر في الجسد إبن للا مولود من للا 
أما الذين   . هو نور العالم جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله.كما يريده للاالهدف الحقيقي لحياتنا 

   .ا أوالد للا نو و كالحق أن ي أعطاهمقبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فقد  

أنه  وما يحب يعرفضل الظالم الن أعماله هي سيئة وهو يتمرغن ويتمتع في الفساد فالعالم فأما و 
يستنتج كل المأساة من أعماله.    االنسانالى اليوم تحت سيطرة إبليس عدوِّ للا والحياة. محبوس 

رع  ز و من الناس كل يوم   اآلالف الذي يقتلرونا و هو فيروس ك أخيراالعالم  تضرب الكارثة التي و 
االنسان مرتبك بهموم ق التواليت. اور أاألسواق لشراء الطعام و وجعلهم يركدون الى  واالنعزالالرعب 

َنْحُن  كنا َهَكَذا النه مشغول بهموم الحياة وال بما هلل. ا يعرفهمالمسيح ف فات قربالحياة حتى ولو 
َوَلِكْن َلمَّا َجاَء َتَماُم الزََّماِن، َأْرَسَل للُا اْبَنُه َوَقْد  .  َعِبيدًا ِلَمَباِدىِء اْلَعاَلمِ َأْيضًا: َلمَّا ُكنَّا َقاِصِريَن ُكنَّا 

ِريَعةِ  َر ِباْلِفَداِء ُأولِئَك اْلَخاِضِعيَن  ُوِلَد ِمِن اْمَرأٍَة َوَكاَن َخاِضعًا ِللشَّ ِريَعِة َفَنَناَل َجِميعًا َمَقاَم  ِلُيَحرِِّ ِللشَّ
   . نعم. المجد هلل أبينا برينا يسوع مخلصنا.َأْبَناِء للاِ 



، َسبَِِّحوا اْسَم الرَّبِ  ِلُيَسبَّْح  ، ِلَيُكِن اْسُم الرَّبِِّ ُمَباَركًا ِمَن اآلَن َوِإَلى اأَلَبدِ ، َهلُِِّلوَيا. َسبُِِّحوا َيا َعِبيَد الرَّبِِّ
ْمِس ِإَلى َمْغِرِبَهاِباْسِم الرَّ  َماَواتِ ، بِِّ ِمْن َمْشِرِق الشَّ ؛ الرَّبُّ ُمَتَساٍم َعَلى َجِميِع اأُلَمِم، َوَمْجُدُه َفْوَق السَّ

اِكِن ِفي اأَلَعاِلي؟ َماَواِت  َمْن ُهَو َنِظيُر الرَّبِِّ ِإَلِهَنا السَّ اْلُمِطلِّ ِمْن َعْلَياِئِه ِإَلى َأْسَفَل ِلَيَرى السَّ
َيْرُزُق   ؛ِلُيْجِلَسُه َمَع َأْشَراِف َشْعِبهِ  اْلَباِئَس ِمْن اْلَمْزَبَلةِ الرَّاِفِع اْلِمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب و اْلُمِقيِم ، اأَلْرَض وَ 

ًا َسِعيَدًة. َهلُِِّلوَيا  .الَعاِقَر َأْوالدًا. َيْجَعُلَها ُأمِّ

وِح اْلُقُدسِ َوْلَيْمأَلُْكْم ِإَلُه الرََّجاِء ُكلَّ آمين  ِنْعَمُة . ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّ
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمين   .  َربَِِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة للِا َوَشِرَكُة الرُّ


